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wherever 
you ride
Perfekcyjny dzień na przygotowanych trasach, w głębokim 
puchu czy na oblodzonym stoku? Pędzisz w dół czy męczysz 
się zdobywając szczyt? Profesjonalny wygląd, innowacyjne 
technologie oraz bezpieczeństwo nie do pobicia. Kask i gogle 
Uvex są Twoim najwierniejszym towarzyszem!



when there’s 
no room for 
compromise
Dominik Paris (Włochy), zwycięzca Pucharu Świata w nar-
ciarstwie alpejskim oraz kilkukrotny mistrz świata, wymaga od 
swojego sprzętu tak samo dużo jak od siebie. Dlatego wybrał 
kaski i gogle UVEX. 

#proudtoprotect

4



5



6



whatever
the conditions
Puchar Świata 2021 w Kranjskiej Gorze (Słowenia). Oblodzony, 
technicznie wymagający stok oraz dodatkowe utrudnienie – 
mocne opady śniegu i ambitni sportowcy! Na podium? Trzech 
zawodników, którzy wybrali kaski i gogle Uvex: Clement Noel 
(Francja), Victor Muffat-Jeandet (Francja) oraz Ramon Zen-
häusern (Szwajcaria).

Zdjęcie: Ramon Zenhäusern i jego Uvex Downhill – najwyż-
szy kontrast i ochrona przed parowaniem. Uvex Supravision - 
technologia, która zapewnia doskonałą wydajność w każdych 
warunkach. 

#proudtoprotect
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speed. skill. victory. 

Innowacyjne technologie i materiały dedykowane dla naj-
lepszych. Perfekcyjny design. Zapierające dech w piersiach 
wykończenie – matowy złoty i złoty przechodzący w srebrny. 
Zawsze w pakiecie z niezawodną ochroną i funkcjami na których 
mistrzowie narciarstwa polegają od dekad. 

Pure performance to  
ekskluzywna kolekcja 
dla naszych zawodników 
na zbliżające się  
Igrzyska Olimpijskie. 

uvex JAKK+ sl chrome 
Daj z siebie wszystko w slalomie, wiedząc, 
że masz najlepszą ochronę. Doświadczaj 
optymalnego połączenia: niezwykle lekka, od-
porna na wstrząsy, termoplastyczna powłoka 
z amortyzującą warstwą wewnętrzną. 

uvex race 3 carbon chrome 
Ultralekki kask zawodniczy, wykonany z naj-
wyższej jakości włókna węglowego (carbon), 
gwarantuje idealną ochronę i znakomitą 
aerodynamikę. 
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uvex athletic CV chrome
Kanciasty i sportowy wygląd z idealnym dopaso-
waniem. Plus technologie uvex colorvision® oraz 
uvex supravison® dla maksymalnego kontrastu 
oraz ochrony przed parowaniem. 

uvex downhill 2100 CV chrome
Extra szerokie pole widzenia, sferyczna szyba 
oraz technologie uvex colorvision® oraz uvex 
supravison® zapobiegająca parowaniu. 
W skrócie:- najlepsze zarówno na trasę jak 
i poza nią. 

uvex contest CV chrome
Zaprojektowane wspólnie z zawodnikami 
mistrzostw świata, ozdobiony matowym 
złotym wykończeniem, które sprawia, 
że zostaniesz zauważony. Ekstremalnie 
szerokie pole widzenia oraz technologia 
decentered lens zapewniają widoczność 
bez zniekształceń. 

53

52

52
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lens tech

DNA marki uvex wpisane jest w nasze gogle narciarskie, 
szczególnie w wiodące technologie dotyczące soczewek. 
Stało się to możliwe dlatego, ze sami projektujemy nasze 
produkty, sami tworzymy nowe technologie. Uvex colorvi-
sion® zapewnia maksymalny kontrast i doskonałe kolory 
– nawet w słabych warunkach pogodowych. Fotochromowe 
soczewki w technologii uvex variomatic® automatycznie 
przyciemniają się i rozjaśniają, dopasowując się do panu-
jącego oświetlenia. Gogle z technologią uvex polavision® 
zabezpieczają oczy przed nieprzyjemnym efektem światła 
odbitego. Powłoka uvex supravision®, zastosowana we 
wszystkich modelach gogli Uvex, zapewnia doskonałą 
widoczność i ochronę przed parowaniem. 

#whatevertheconditions

Everything in view – 
whatever the conditions. 

•  Maksymalne wzmocnienie kontrastu
• 400% normy Anti-Fog
• 15% większe pole widzenia

•  polaryzacja – ogranicza refleksy światła 
odbitego

• redukcja zmęczenia oczu
• lepsza widoczność, nawet w trudnych 

warunkach pogodowych 

uvex colorvision®:
efekt wow zapewniony

uvex polavision®:
mniej odblasków, więcej zabawy
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•  automatyczne, stopniowe przyciemnianie 
soczewki

• trzy poziomy ochrony w jednych goglach 
(S1-S3)

• całkowite przyciemnienie w zaledwie  
25 sekund

 

•  200 % normy Anti-Fog
• 100% ochrony przed promieniowaniem  

UVA, UVB, UVC 
• odporny na zniszczenia

uvex variomatic®:
najwyższy komfort

uvex supravision®:
najlepsza ochrona przed parowaniem
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protecting 
people 
protecting 
planet
Od ponad 90 lat projektujemy, produkujemy i sprzedajemy 
produkty chroniące ludzi podczas wypoczynku, pracy i upra-
wiania sportu. Chroniąc ludzi musimy także chronić środowi-
sko naturalne.

Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby cały proces – od 
projektu, przed produkcję w fabryce oraz sprzedaż - został 
w naszych rękach, w naszych własnych, nowoczesnych fabry-
kach, głównie w Niemczech i innych krajach Europy. 
 
Świadomość ekologiczna i ekonomiczna, doskonałe warunki 
pracy i zadowolony personel – na tym nam zależy. Po prostu 
– Made in Uvex! Wynik – zrównoważone produkty, powstające 
z innowacyjnych materiałów, bezkompromisowe funkcjonalne 
i użyteczne – tak jak nowe gogle uvex downhill 2021 CV Planet.

Specjalnie opracowane etykiety opisują nasze działania  
na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

56
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women’s edition
choose your style
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Zapach mroźnego powietrza , skrzypiący śnieg pod butami….. 
Czas wyjść na zewnątrz i cieszyć się śniegiem! Nieważne czy 
jesteś zawodowcem, demonem prędkości czy wielbicielem 
snow parków – pokochasz naszą nową damska kolekcję! Naj-
lepsze technologie dla kobiet, które wiedzą czego chcą, mają 
swój styl i jednocześnie wymagają najlepszej ochrony. 

28 / 37 / 55
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colors & trends
Zobacz najnowsze kolory  
– doskonale skomponowane 
zestawy kasków i gogli Uvex. 
Stworzone dla ludzi  
kochających styl  
z mocnym przesłaniem. 
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fierce red

24
25
27
35
39
43
58 
63
66

All eyes on you. Intesnywny. Dziki. Wymagający. Ryzykowny. 
Ostra czerwień gwarantuje, że zostaniesz zauważona. Idealne 
dopełnienie monochromatycznych strojów. Pokaże twój cha-
rakter!

kaski Racing:
uvex invictus

kaski Racing:
uvex jakk+ IAS

kaski Ski and touring:
uvex p.8000 tour

kaski Visor:
uvex instinct visor

kaski All-mountain MIPS:
uvex ultra MIPS

kaski All-mountain:
uvex wanted

gogle:
uvex downhill 2100 CV 

gogle Take Off:
uvex saga TO

gogle:
uvex athletic FM

17



glacier blue

24 
35
36
39

Cool is hot. Glacier to nowy niebieski. Solo – dla niedostępnej 
królowej śniegu lub jako subtelne i eleganckie uzupełnienie 
stylizacji w innych kolorach. Idealnie pasuje do szarości, niebie-
skiego i odcieni pastelowych. Pięknie rozjaśni czarne zestawy. 
Rasowy lodowy!

kaski Racing: 
uvex invictus 

kaski Visor: 
uvex instinct visor

kaski Visor: 
uvex wanted visor

kaski All-mountain MIPS:
uvex ultra MIPS
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antique rose & 
bramble

36
40
44
56 
65

Vive la bohème. Pochwal Się swoim stylem w szykownej styli-
zacji. Idealny dla fanów stylu vintage, pasuje do wielu kolorów 
– w podobnym stylu lub kontrastowych – np. do naszej krokodylej 
zieleni. Super- cool na stok i śnieg!

kaski Visor:
uvex wanted visor

kaski All-mountain:
uvex ultra

kaski All-mountain MIPS:
uvex wanted

gogle:
uvex downhill 2100 CV planet

gogle:
uvex elemnt FM
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made for pros.

Niezależnie od tego, czy jesteś zawodowcem czy demo-
nem prędkości – uvex invictus zapewnia bezpieczeństwo 
i osiągi na najwyższym poziomie. DDzięki innowacyjnym 
funkcjom i technologii uvex+ wyznacza on nowe standardy 
bezpieczeństwa na stoku. Jeżeli dodasz do kasku gardę, 
opcjonalną osłonę podbródka z regulacja wysokości, 
to wraz z zintegrowanym systemem MIPS otrzymasz 
najwyższą ochronę. Poduszki przy policzkach, zoptyma-
lizowane pod kątem ratownictwa, pozwalają na szybkie 
i łatwe ściągnięcie kasku w razie wypadku czy innego 
niebezpieczeństwa. Dodatkowo – specjalna struktura ze-
wnętrznej powłoki podnosi odporność na wstrząsy o 15 %. 
Optymalna wentylacja zapewnia komfort termiczny przy 
każdej pogodzie. W skrócie – uvex Invictus to idealny kask 
o wszechstronnym zastosowaniu. 

Najwyższej jakości  
wyjmowana wyściółka 

Garda z innowacyjnym  
systemem bezpieczeństwa

Progresywny design, 
aktywna ochrona i pro-
fesjonalne wykonanie. 
Poznaj nowy kask uvex 
Invictus.

23
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Aktywny system 
wentylacji

Poduszki przy 
policzkach, zoptyma-
lizowane pod kątem 
ratownictwa, pozwa-
lają na szybkie i łatwe 
ściągnięcie kasku 
w razie niebezpie-
czeństwa.

Szybkie montowanie 
i demontaż gardy, bez 
użycia dodatkowych 
narzędzi

MIPS – wielokierun-
kowy system ochrony 
przed uderzeniami

Zewnętrzna powłoka 
z technologia +,
ultralekka i odporna na 
wstrząsy
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uvex invictus MIPS
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NEW

NEWNEW NEW

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

black – anthracite mat
56/6/304/1003

53-54 cm
56/6/304/1004

55-56 cm
56/6/304/1005

56-57 cm
56/6/304/1006

58-59 cm
56/6/304/1007

59-60 cm
56/6/304/1008

60-61 cm

white – rhino mat
56/6/304/1103

53-54 cm
56/6/304/1104

55-56 cm
56/6/304/1105

56-57 cm
56/6/304/1106

58-59 cm
56/6/304/1107

59-60 cm
56/6/304/1108

60-61 cm

lime – white mat
56/6/304/1203

53-54 cm
56/6/304/1204

55-56 cm
56/6/304/1205

56-57 cm
56/6/304/1206

58-59 cm
56/6/304/1207

59-60 cm
56/6/304/1208

60-61 cm

uvex invictus MIPS

 · technologia hardshell 

 · „+ technology”

 · technologia MIPS

 · 6 rozmiarów skorupy 

 · system wentylacji 

 · zapięcie monomatic 

 · wyjmowana antyalergiczna  

wyściółka

 · innowacyjny system montażu 

gardy

 · system szybkiego i bezpiecznego 

zdejmowania kasku 

 · system wyciszenia szumów 

 · system FAS 

 · spełnia wymogi FIS 

 · normy: EN 1077:2007 B, ASTM 

F2040

Nowy model kasku race’owego 

łączy ze sobą bezkompromisową 

wydajność oraz najlepszą ochronę. 

Technologia MIPS sprawia, że ten 

ultralekki, bardzo ergonomiczny kask 

race’owy z certyfikatem FIS jest 

jeszcze bezpieczniejszy. Idealny dla 

każdego, kto lubi przekraczać swoje 

granice.

Technologia

Rekomendowane Akcesoria

uvex downhill 2100 CV planet 
55/0/398/2030 

uvex invictus chin guard 
56/9/401/0100

uvex invictus chin guard
56/9/401/0200

23kaski dla dorosłych

cena: 1199,90 PLN*



NEW

NEWNEW NEWNEW

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

all white
56/6/303/1003

53-54 cm
56/6/303/1004

55-56 cm
56/6/303/1005

56-57 cm
56/6/303/1006

58-59 cm
56/6/303/1007

59-60 cm
56/6/303/1008

60-61 cm

fierce red
56/6/303/1203

53-54 cm
56/6/303/1204

55-56 cm
56/6/303/1205

56-57 cm
56/6/303/1206

58-59 cm
56/6/303/1207

59-60 cm
56/6/303/1208

60-61 cm

glacier
56/6/303/1303

53-54 cm
56/6/303/1304

55-56 cm
56/6/303/1305

56-57 cm
56/6/303/1306

58-59 cm
56/6/303/1307

59-60 cm
56/6/303/1308

60-61 cm

all black
56/6/303/1103

53-54 cm
56/6/303/1104

55-56 cm
56/6/303/1105

56-57 cm
56/6/303/1106

58-59 cm
56/6/303/1107

59-60 cm
56/6/303/1108

60-61 cm

uvex invictus
Stworzony dla profesjonalistów. 

Ten nowy model kasku zapewnia 

certyfikowaną ochronę (FIS) i został 

opracowany z myślą o dopasowa-

niu, które nie rozprasza uwagi przy 

najwyższych prędkościach, jakie 

osiągają zawodnicy.

 · technologia hardshell 

 · “+ technology” 

 · technologia MIPS

 · 6 rozmiarów skorupy 

 · system wentylacji 

 · zapięcie monomatic 

 · wyjmowana antyalergiczna  

wyściółka

 · innowacyjny system montażu 

gardy

 · system szybkiego i bezpiecznego 

zdejmowania kasku 

 · system wyciszenia szumów 

 · system FAS 

 · spełnia wymogi FIS 

 · normy: EN 1077:2007 B,  

ASTM F2040

Technologia

Rekomendowane Akcesoria

uvex contest CV race
55/0/136/2030 

uvex invictus chin guard 
56/9/401/0100

uvex invictus chin guard
56/9/401/0200

24
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NEW

NEW

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

uvex jakk+ IAS

black mat
56/6/247/1003

52-55 cm
56/6/247/1005

55-59 cm
56/6/247/1007

59-62 cm

fierce red mat
56/6/247/6003

52-55 cm
56/6/247/6005

55-59 cm
56/6/247/6007

59-62 cm

white mat
56/6/247/2003

52-55 cm
56/6/247/2005

55-59 cm
56/6/247/2007

59-62 cm

dark slate – orange
56/6/247/3003

52-55 cm
56/6/247/3005

55-59 cm
56/6/247/3007

59-62 cm

dark ink – blue mat
56/6/247/4003

52-55 cm
56/6/247/4005

55-59 cm
56/6/247/4007

59-62 cm

 · technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · sytem IAS 3D

 · system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · zapięcie do gogli

 · wyjmowana antyalergiczna  

wyściółka Coolmax®

 · możliwość montażu gardy  

 · system FAS

 · natural sound system

 · waga od 480 g

 · normy: EN 1077:2007 B

Szybki, nieposkromiony  

i wszechstronny Uvex JAKK+  

z systemem regulacji IAS 3D  

do indywidualnego dopasowania 

wysokości jak i szerokości wnętrza.

Idealny do dużych prędkości w każ-

dym terenie. Możliwość  

dopięcia gardy.

Wszechstronny kask dla  

wymagających narciarzy.

Technologia

Rekomendowane

Akcesoria

uvex downhill 2100 CV
55/0/392/3130

uvex jakk+ chin guard
56/9/220/1001

25kaski dla dorosłych

cena: 819,90 PLN*



ski tours & glacier
100 % performance 
for all conditions.



NEW

NEW

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

fierce red – black mat
56/6/204/8505

55-59 cm

black mat
56/6/204/2005

55-59 cm

uvex p.8000 tour

 · technologia inmould

 · 1 rozmiar skorupy

 · system regulacji BOA®

 · system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · zapięcie do gogli

 · wyjmowana antyalergiczna wy-

ściółka

 · przystosowany pod czołówkę

 · system FAS

 · waga od 430 g

 · normy: EN 1077:2007 B, 

 EN 1078:2012 + A1:2012,  

 EN 12492:2012

Technologia

Wszechstronny i lekki kask na narty, 

skitoury, do wspinaczki oraz  

na rower. 

Posiada możliwość zamontowania czo-

łówki oraz wypięcia nauszników.

Rekomendowane Akcesoria

uvex saga TO
55/1/351/3030

uvex sportstyle 312 CV
53/3/006/4489

uvex p.8000 tour lining
56/9/204/0105

uvex p.8000 tour padding
56/9/204/0205

27kaski dla dorosłych

cena: 729,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

uvex hlmt 600 visor WE glamour

black mat
56/6/236/6004

53-55 cm
56/6/236/6005

55-57 cm
56/6/236/6006

57-59 cm

litemirror silver 
lasergold lite (S2)

Kask premium z wizjerem: Women’s 

Edition z błyszczącymi kryształkami 

Swarovskiego oraz wizjerem  

o barwie lasergold lite. Kask cechuje 

ekskluzywny, kobiecy styl, a wizjer  

o technologii supravision®  

zapobiega parowaniu.

Technologia

 · technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · system 3D IAS fit

 · kryształki Swarovskiego

 · wizjer z technologią supravision®

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · wyściółka

 · ulepszona akustyka

 · OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

 · waga od 700 g

 · normy: EN 1077:2007 B

Akcesoria

uvex hlmt 600 visor V ESS
56/8/238/0004

53-57 cm
56/8/238/0003

57-61 cm

uvex hlmt 600 visor ESS
56/8/236/0002

53-57 cm
56/8/236/0001

57-61 cm

uvex loop thermo 
41/9/009/0201

uvex bike cap thermo 
41/9/008/01...

28
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

black mat
56/6/238/2004

53-55 cm
56/6/238/2005

55-57 cm
56/6/238/2006

57-59 cm
56/6/238/2007

59-61 cm

litemirror blue / variomatic®  
clear (S1–S2)

uvex hlmt 600 visor V
Uvex Hlmt 600 Visor V zapewnia lepszą 

wentylację, większy komfort i lepszą 

widoczność. Duże otwory wentylacyjne 

ułatwiają przepływ powietrza podczas 

jazdy. Sportową stylizację kasku uzupeł-

nia szyba Uvex Variomatic® w kolorze 

jasnoniebieskim, która automatycznie 

dostosowuje się do panujących warun-

ków oświetleniowych.

Technologia

 · technologia hardshell

 · 4 rozmiary skorupy

 · sytem IAS 3D

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · wygodne wnętrze

 · waga od 620 g

 · normy: EN 1077:2007 B

Akcesoria

uvex hlmt 600 visor V ESS
56/8/238/0004

53-57 cm
56/8/238/0003

57-61 cm

uvex hlmt 600 visor ESS
56/8/236/0002

53-57 cm
56/8/236/0001

57-61 cm

uvex loop thermo 
41/9/009/0101 

uvex bike cap thermo 
41/9/008/02... 

29kaski dla dorosłych

cena: 1659,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

uvex hlmt 600 visor

dark slate – orange mat
56/6/236/3004

53-55 cm
56/6/236/3005

55-57 cm
56/6/236/3006

57-59 cm
56/6/236/3007

59-61 cm

litemirror silver  
lasergold lite (S2)

black mat
56/6/236/2004

53-55 cm
56/6/236/2005

55-57 cm
56/6/236/2006

57-59 cm
56/6/236/2007

59-61 cm

litemirror silver  
lasergold lite (S2)

all white mat
56/6/236/5004

53-55 cm
56/6/236/5005

55-57 cm
56/6/236/5006

57-59 cm

litemirror silver  
lasergold lite (S2)

blue mat
56/6/236/4004

53-55 cm
56/6/236/4005

55-57 cm
56/6/236/4006

57-59 cm
56/6/236/4007

59-61 cm

litemirror silver  
lasergold lite (S2)

 · technologia hardshell

 · 4 rozmiary skorupy

 · sytem IAS 3D

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · wygodne wnętrze

 · waga od 620 g

 · normy: EN 1077:2007 B  

Kask Visor 600 oferuje komfort i styl. 

Dopracowany w najmniejszych  

szczegółach. Zaawansowana, zamykana 

wentylacja i anatomicznie dopasowa-

na wyściółka, sprawiają, że kask ten 

zapewnia najwyższy komfort.

Lustrzana powłoka szyby dodaje za-

dziornego wyglądu i oryginalności.

Technologia

Akcesoria

uvex hlmt 600 visor V ESS
56/8/238/0004

53-57 cm
56/8/238/0003

57-61 cm

uvex hlmt 600 visor ESS
56/8/236/0002

53-57 cm
56/8/236/0001

57-61 cm

uvex loop thermo 
41/9/009/0201

uvex bike cap thermo 

41/9/008/02... 
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

uvex hlmt 500 visor V

black mat
56/6/234/2003

52-55 cm
56/6/234/2005

55-59 cm
56/6/234/2007

59-62 cm

litemirror blue / variomatic®  
clear (S1–S2)

strato mat
56/6/234/5003

52-55 cm
56/6/234/5005

55-59 cm
56/6/234/5007

59-62 cm

litemirror blue / variomatic®  
clear (S1–S2)

 · technologia hardshell

 · technologia variomatic®

 · 3 rozmiary skorupy

 · sytem IAS 3D

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · wymienna wyściółka Coolmax®  

 · system FAS

 · waga od 620 g

 · normy: EN 1077:2007 B   

Nowoczesna stylistyka dzięki dużej szybie 

ochronnej wykonanej w technologii uvex 

variomatic®, która szybko adaptuje się do 

zmiennych warunków natężenia światła. 

Dodatkowo, szyba pokryta jest powłoką 

anti fog, która zapobiega parowaniu. 

Technologia

Akcesoria

uvex hlmt 500 vior E
56/8/213/1005

53-57 cm
56/8/213/1007

57-61 cm

uvex hlmt 500 vior E
56/8/213/2005

53-57 cm
56/8/213/2007

57-61 cm

uvex hlmt 500 visor V ESS
56/8/234/0003

53-57 cm
56/8/234/0005

57-61 cm

31kaski dla dorosłych

cena: 1629,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

dust blue mat
56/6/213/4103

52-55 cm
56/6/213/4105

55-59 cm
litemirror silver  
lasergold lite (S2)

dark slate – orange mat
56/6/213/5103

52-55 cm
56/6/213/5105

55-59 cm
56/6/213/5107

59-62 cm

litemirror silver  
lasergold lite (S2)

black – white mat
56/6/213/2103

52-55 cm
56/6/213/2105

55-59 cm
56/6/213/2107

59-62 cm

litemirror silver  
lasergold lite (S2)

cobalt – white mat
56/6/213/4003

52-55 cm
56/6/213/4005

55-59 cm
56/6/213/4007

59-62 cm

litemirror silver  
lasergold lite (S2)

white – black mat
56/6/213/1103

52-55 cm
56/6/213/1105

55-59 cm
56/6/213/1107

59-62 cm

litemirror silver  
lasergold lite (S2)

uvex hlmt 500 visor 
Nowoczesny kształt, najlepsza 

technologia oraz unikalny wygląd 

freeride! Duża szyba zapewnia szerokie 

i wyraźne pole widzenia oraz ochronę 

przed wiatrem.

Dobra widoczność i dobry wygląd!

Technologia

 · technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · sytem IAS 3D

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · wymienna wyściółka Coolmax®  

 · system FAS

 · waga od 520 g

 · normy: EN 1077:2007 B   

Akcesoria

uvex hlmt 500 visor ESS
56/8/213/1005

53-57 cm
56/8/213/1007

57-61 cm

uvex hlmt 500 visor ESS
56/8/213/2005

53-57 cm
56/8/213/2007

57-61 cm

uvex hlmt 500 visor V ESS
56/8/234/0003

53-57 cm
56/8/234/0005

57-61 cm

32
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

uvex instinct visor pro V

rhino
56/6/261/1003

53-56 cm
56/6/261/1005

56-58 cm
56/6/261/1007

59-61 cm
56/6/261/1009

60-62 cm

litemirror silver / variomatic® 
clear (S1–S2)

black
56/6/261/2003

53-56 cm
56/6/261/2005

56-58 cm
56/6/261/2007

59-61 cm
56/6/261/2009

60-62 cm

litemirror silver / variomatic® 
clear (S1–S2)

 · technologia hardshell

 · 4 rozmiary skorupy

 · system IAS fit

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie fidlock

 · wyściółka Coolmax®

 · technologia variomatic®

 · 3-stopniowa regulacja wizjera

 · ulepszona akustyka

 · system FAS

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · waga od 650 g

 · normy: EN 1077:2007 B

Sportowy kask all mountain  

z wizjerem i idealnym dopasowaniem. 

Automatyczne rozjaśnienie lub przyciem-

nienie w kilka sekund dzięki technologii 

variomatic®. Wysoki komfort użytkowania 

zapewnia wewnętrzna wyściółka COOL-

MAX®, która pochłania i szybko odprowa-

dza wilgoć na zewnątrz, a magnetyczne 

zapięcie FIDLOCK ułatwia zakładanie  

i zdejmowanie kasku.

Technologia

Akcesoria

uvex instinct visor pro V ESS
56/8/261/0001

53-62 cm

uvex instinct visor ESS
56/8/260/0001

53-62 cm

uvex instinct visor ESS
56/8/260/0003

53-62 cm

uvex instinct visor ESS
56/8/260/0004

53-62 cm

33kaski dla dorosłych

cena: 1499,90 PLN*



uvex instinct visor pro V

Aktywny system  
wentylacji

Magnetyczne  
zapięcie FIDLOCK

Idealna regulacja 
temperatury dzięki 
wyściółce  
COOLMAX®

Technologia uvex 
variomatic®  
- automatyczne  
przyciemnianie  
i rozjaśnianie wizjera

Anatomicznie  
zoptymalizowany 
wizjer

34
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

glacier – black mat
56/6/260/6003

53-56 cm
56/6/260/6005

56-58 cm
56/6/260/6007

59-61 cm
56/6/260/6009

60-62 cm

litemirror ilver

laergold lite (2)

fierce red – black mat
56/6/260/7003

53-56 cm
56/6/260/7005

56-58 cm
56/6/260/7007

59-61 cm
56/6/260/7009

60-62 cm

litemirror ilver

laergold lite (2)

croco mat
56/6/260/3005

56-58 cm
56/6/260/3007

59-61 cm
56/6/260/3009

60-62 cm

litemirror ilver

laergold lite (2)

white – black mat
56/6/260/5003

53-56 cm
56/6/260/5005

56-58 cm
56/6/260/5007

59-61 cm
56/6/260/5009

60-62 cm

litemirror ilver

laergold lite (2)

black mat
56/6/260/2003

53-56 cm
56/6/260/2005

56-58 cm
56/6/260/2007

59-61 cm
56/6/260/2009

60-62 cm

litemirror ilver

laergold lite (2)

uvex instinct visor
Sportowy, nowoczesny kask all-moun-

tain z wizjerem w technologii supravi-

sion® i idealnym dopasowaniem. Wyso-

ki komfort użytkowania zapewnia we-

wnętrzny system wentylacji, a unikalna 

powłoka przeciwmgielna zapewnia

najlepszą widoczność.

Technologia

 · technologia hardshell

 · 4 rozmiary skorupy

 · system IAS fit

 · zamykany system wentylacji

 · 3-stopniowa regulacja wizjera

 · ulepszona akustyka

 · system FAS

 · zapięcie monomatic

 · wyściółka

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · waga od 650 g

 · normy: EN 1077:2007 B   

Akcesoria

uvex instinct visor ESS
56/8/260/0001

53-62 cm

uvex instinct visor ESS
56/8/260/0003

53-62 cm

uvex instinct visor ESS
56/8/260/0004

53-62 cm

35kaski dla dorosłych

cena: 999,90 PLN*
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*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

bramble – antique rose mat
56/6/262/7005

54-58 cm

mirror silver 
lasergold lite (S2)

glacier – rhino mat
56/6/262/6005

54-58 cm
56/6/262/6007

58-62 cm
mirror silver 
lasergold lite (S2)

navy mat
56/6/262/8005

54-58 cm
56/6/262/8007

58-62 cm

mirror red 
lasergold lite (S2)

black mat
56/6/262/1005

54-58 cm
56/6/262/1007

58-62 cm
mirror red 
lasergold lite (S2)

rhino mat
56/6/262/3005

54-58 cm
56/6/262/3007

58-62 cm
mirror blue 
lasergold lite (S2)

uvex wanted visor
Doceniany przez wszystkich kask typu 

all-mountain z lustrzanym wizjerem. Dopa-

sowany wizjer i wyprofilowana skorupa do-

stosowuje się właściwie do kształtu głowy. 

Powłoka przeciwmgielna uvex supravision® 

zapewnia najlepszą widoczność bez efektu 

parowania. Aktywny system wentylacji 

zapewnia idealną cyrkulację powietrza, 

a przedłużony element wyściółki  

dodatkowo ociepla szyję. 

Technologia

 · technologia hardshell

 · 2 rozmiary skorupy

 · system IAS fit

 · zamykany system wentylacji

 · ulepszona akustyka

 · system FAS

 · zapięcie monomatic

 · przedłużona tylna część wyściółki

 · OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

 · waga od 665 g

 · normy: EN 1077:2007 B   

Akcesoria

uvex wanted visor ESS
56/8/262/0002

54-62 cm

uvex wanted visor ESS
56/8/262/0003

54-62 cm

uvex wanted visor ESS
56/8/262/0004

54-62 cm

36
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

uvex ultra pro WE

abstract camo mat
56/6/249/7003

51-55 cm
56/6/249/7005

55-59

Nowy ultra kobiecy kask hybrydowy 

od uvex. Edycja damska: odporny 

na uderzenia, lekki i super stylowy. 

Wysoce funkcjonalna wyściółka 

COOLMAX®, łatwe w użyciu zapięcie 

FIDLOCK, aktywny system wenty- 

lacji zapewniający idealną cyrkulację 

powietrza sprawiają, że kask będzie 

idealnym wyborem.

Technologia

 · technologia hybrydowa

 · 2 rozmiary skorupy

 · system IAS fit

 · wyściółka Coolmax®

 · zapięcie fidlock

 · zamykany system wentylacji 

 · zapięcie monomatic

 · wyściółka

 · ulepszona akustyka

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · waga od 700 g

 · normy: EN 1077:2007 B

Rekomendowane Akcesoria

uvex downhill 2100 WE
55/0/397/4130 

uvex loop thermo 
41/9/009/0201

uvex bike cap thermo 
41/9/008/02...

37kaski dla dorosłych

cena: 879,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

uvex ultra pro

white – grey mat
56/6/249/1003

51-55 cm
56/6/249/1005

55-59 cm

leaf – black mat
56/6/249/4005

55-59 cm
56/6/249/4007

59-61 cm

black mat
56/6/249/2003

51-55 cm
56/6/249/2005

55-59 cm
56/6/249/2007

59-61 cm

grey – ink mat
56/6/249/3005

55-59 cm
56/6/249/3007

59-61 cm

 · technologia hybrydowa

 · 3 rozmiary skorupy

 · system regulacji IAS

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie Fidlock®

 · zapięcie do gogli

 · wymienna wyściółka Coolmax®  

 · system FAS

 · waga od 530 g

 · normy: EN 1077:2007 B

Wyjątkowy kask hybrydowy: odporny 

na uderzenia, lekki i super stylowy. 

Aktywny system wentylacji i dobrej 

jakości wyściółka sprawiają,  

że zachowana jest idealna cyrkulacja 

powietrza. Łatwość w otwieraniu 

nawet jedną ręką zapewnia zapięcie 

Monomatic.

Technologia

Rekomendowane Akcesoria

uvex downhill 2100 CV planet
55/0/398/8030

uvex loop thermo 
41/9/009/0101

uvex bike cap thermo 
41/9/008/01...

38

cena: 799,90 PLN*



NEWNEWNEW NEW

NEW

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

glacier – stone blue mat
56/6/305/1003

51-55 cm
56/6/305/1005

55-59 cm
56/6/305/1007

59-61 cm

antique rose – grey mat 
56/6/305/2003

51-55 cm
56/6/305/2005

55-59 cm

rhino – black mat 
56/6/305/3003

51-55 cm
56/6/305/3005

55-59 cm
56/6/305/3007

59-61 cm

fierce red mat
56/6/305/4003

51-55 cm
56/6/305/4005

55-59 cm
56/6/305/4007

59-61 cm

uvex ultra MIPS

 · technologia MIPS 

 · technologia hybrydowa 

 · 3 rozmiary skorupy 

 · system regulacji IAS 

 · zamykany system wentylacji 

 · zapięcie monomatic 

 · zapięcie do gogli 

 · wyjmowana antyalergiczna wyściółka 

 · system FAS 

 · waga od 490 g 

 · normy: EN 1077:2007 B

Technologia

Rekomendowane

Kask wyposażony został w system 

MIPS, który zwiększa ochronę podczas 

upadków. Superlekki, hybrydowy kask 

all-mountain o czystym i sportowym 

designie, aktywnej wentylacji oraz 

zintegrowanym systemie MIPS, to 

wszystko czego możesz oczekiwać od 

idealnego kasku narciarskiego.

Akcesoria

uvex saga TO
55/1/351/5030 

uvex loop thermo 
41/9/009/0101 

uvex bike cap thermo 
41/9/008/01...

39kaski dla dorosłych

cena: 829,90 PLN*
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*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
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black mat
56/6/248/6003

51-55 cm
56/6/248/6005

55-59 cm
56/6/248/6007

59-61 cm

white – mint mat
56/6/248/5003

51-55 cm
56/6/248/5005

55-59 cm

bramble mat
56/6/248/8003

51-55 cm
56/6/248/8005

55-59 cm

white – black mat
56/6/248/2003

51-55 cm
56/6/248/2005

55-59 cm
56/6/248/2007

59-61 cm

silver – black mat
56/6/248/1005

55-59 cm
56/6/248/1007

59-61 cm

dark slate – orange mat
56/6/248/3005

55-59 cm
56/6/248/3007

59-61 cm

ink – black mat
56/6/248/4003

51-55 cm
56/6/248/4005

55-59 cm
56/6/248/4007

59-61 cm

uvex ultra
Bardzo elegancki i bardzo bezpieczny 

kask, który jest klasą samą w sobie. 

Hybrydowa konstrukcja skupia  

w sobie najlepsze technologie  

i wygląd. Dolna część skorupy  

inmould nadaje lekkości, a górna 

część wykonana w technologii  

hardshell gwarantuje bezpieczeństwo 

i styl.

Zaawansowany system wentylacji, 

delikatna wyściółka oraz system 

regulacji IAS zapewniają maksimum 

komfortu. Po prostu ULTRA DOBRY.

Technologia

 · technologia hybrydowa

 · 3 rozmiary skorupy

 · system regulacji IAS

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · zapięcie do gogli

 · wyjmowana antyalergiczna  

wyściółka

 · system FAS

 · waga od 470 g

 · normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

uvex downhill 2100 CV planet 
55/0/398/3030

40
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

black mat
56/6/232/2108

61-65 cm

uvex magnum

Akcesoria

Model ten posiada większą skorupę. 

Pasuje na głowę o obwodzie 61-65cm. 

Aktywny system wentylacji, reguluje 

temperaturę wewnątrz kasku, a system 

IAS ułatwia idealne dopasowanie.

Technologia

 · technologia hardshell

 · 1 rozmiar na większe głowy

 · sytem IAS 3D

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · zapięcie do gogli

 · system FAS

 · waga 600 g

 · normy: EN 1077:2007 B   

Rekomendowane

uvex downhill 2100 VPX
55/0/390/2030 

uvex compact FM
55/0/130/4230 

uvex loop thermo 
41/9/009/0201

uvex bike cap thermo 
41/9/008/01...

41kaski dla dorosłych

cena: 749,90 PLN*
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*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

navy mat
56/6/265/7003

52-55 cm
56/6/265/7005

55-59 cm
56/6/265/7007

59-62 cm

soft gold mat
56/6/265/8003

52-55 cm
56/6/265/8005

55-59 cm

white – black mat
56/6/265/3003

52-55 cm
56/6/265/3005

55-59 cm
56/6/265/3007

59-62 cm

black mat
56/6/265/1003

52-55 cm
56/6/265/1005

55-59 cm
56/6/265/1007

59-62 cm

rhino mat
56/6/265/5003

52-55 cm
56/6/265/5005

55-59 cm
56/6/265/5007

59-62 cm

croco mat
56/6/265/4003

52-55 cm
56/6/265/4005

55-59 cm
56/6/265/4007

59-62 cm

uvex legend 2.0
Uvex Legend w technologii hardshell 

oszałamia wyglądem oraz zaawan-

sowanym systemem wentylacji. Dzię-

ki systemowi IAS 3D, perfekcyjnie  

dopasowuje się do każdego kształtu 

głowy. Model występuje w nowej 

kolorystyce. Komfortowa i wymienna 

wyściółka zapewnia idealną  

cyrkulację powietrza.

Technologia

 · technologia hardshell

 · 3 rozmiary skorupy

 · sytem IAS 3D

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · zapięcie do gogli

 · wymienna wyściółka  

 · system FAS

 · waga od 400 g

 · normy: EN 1077:2007 B

Rekomendowane 

uvex downhill 2100 V
S55.0.391.2230

42
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

white mat
56/6/306/1005

54-58 cm
56/6/306/1007

58-62 cm

black mat 
56/6/306/2005

54-58 cm
56/6/306/2007

58-62 cm

fierce red stripes mat
56/6/306/5005

54-58 cm
56/6/306/5007

58-62 cm

bramble – black stripes mat
56/6/306/6005

54-58 cm
56/6/306/6007

58-62 cm

soft gold – silver stripes mat
56/6/306/4005

54-58 cm
56/6/306/4007

58-62 cm

uvex wanted
Nowy model lekkiego i wygodnego 

kasku przeznaczonego do całodzien-

nej jazdy. Aktywny system wentylacji 

zapewnia idealną cyrkulację powie-

trza, a przedłużony element wyściółki 

dodatkowo ociepla szyję. Pełne 

bezpieczeństwo - zapewnia idealną 

równowagę pomiędzy ochroną, wagą 

i komfortem.

Technologia

 · technologia hardshell 

 · 2 rozmiary skorupy 

 · system regulacji IAS 

 · zamykany system wentylacji 

 · zapięcie monomatic 

 · zapięcie do gogli 

 · wyjmowana antyalergiczna  

wyściółka 

 · system FAS 

 · waga od 590 g 

 · normy: EN 1077:2007 B

Rekomendowane 

uvex athletic FM
55/0/520/3130 

uvex downhill 2100 V
55/0/391/2030 

43kaski dla dorosłych

cena: 479,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

uvex fierce 

black mat
56/6/225/2003

51-55 cm
56/6/225/2005

55-59 cm
56/6/225/2007

59-61 cm

strato mat
56/6/225/5003

51-55 cm
56/6/225/5005

55-59 cm
56/6/225/5007

59-61 cm

white mat
56/6/225/1003

51-55 cm
56/6/225/1005

55-59 cm
56/6/225/1007

59-61 cm

berry mat
56/6/225/9303

51-55 cm
56/6/225/9305

55-59 cm

Bardzo wygodny o ciekawym wyglądzie 

i bardzo wygodnym wnętrzu. Model 

Fierce wygrywa  w wielu kategoriach. 

Zaawansowana wentylacja oraz ergono-

miczne wnętrze, które dzięki systemowi 

IAS zapewnia doskonałe dopasowanie.

Technologia

 · technologia inmould

 · 3 rozmiary skorupy

 · system regulacji ias

 · zamykany system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · zapięcie do gogli

 · wyjmowana antyalergiczna   

wyściółka

 · system FAS

 · waga od 440 g

 · normy: EN 1077:2007 B

cena: 379,00 PLN*
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*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

cena: 359,00 PLN*

Klasyczny wygląd i nowoczesna 

technologia. Niska waga i wysoka 

wytrzymałość czynią ten model idealną 

propozycją dla osób  

szukających klasycznego kasku. 

uvex skid

black mat
56/6/228/2005

55-58 cm
56/6/228/2007

59-63 cm

white mat
56/6/228/1005

55-58 cm
56/6/228/1007

59-63 cm

Wszechstronny kask narciarski o bardzo 

solidnej budowie i bezkompromisowej 

ochronie głowy. Kask Uvex Eco posiada 

antyalergiczną wyściółkę, a dostępne 

cztery rozmiary skorupy pozwolą ideal-

nie dopasować kask do kształtu głowy.

uvex eco

Technologia

Technologia

 · technologia hardshell 

 · zapięcie monomatic 

 · system IAS 

 · 4 rozmiary skorupy 

 · waga od 530 g 

 · normy: EN 1077 B 

 · technologia hardshell
 · zapięcie monomatic
 · system IAS
 · 2 rozmiary skorupy
 · wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka
 · uchwyt mocujący pasek gogli
 · waga od 520 g
 · normy: EN 1077 B 

cena: 299,90 PLN*

black – yellow
S56.6.240.2005

55-58 cm

black – blue
S56.6.240.2007

58-62 cm

black – orange
S56.6.240.2001

48-51 cm

black – white
S56.6.240.2003

51-55 cm

Rozmiar Kolor

48 – 51 cm 

51 – 55 cm

55 – 58 cm

58 – 62 cm
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uvex rocket jr. visor

Solidna konstrukcja 
skorupy  
- technologia  
hardshell

Komfortowa  
wyściółka  
wewnętrzna

Ciepłe, wygodne 
nauszniki

Technologia  
uvex supravison®  
z powłoką anti fog

Lustrzane szyby
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NEWNEW

NEW

navy – red stripes mat
56/6/263/6003

51-55 cm
56/6/263/6005

54-58 cm
mirror red 
lasergold lite (S2)

rhino – blush mat
56/6/263/7003

51-55 cm
56/6/263/7005

54-58 cm
litemirror silver 
lasergold lite (S2)

blue mat
56/6/263/2003

51-55 cm
56/6/263/2005

54-58 cm
mirror blue 
lasergold lite (S2)

white – black mat
56/6/263/1003

51-55 cm
56/6/263/1005

54-58 cm
mirror blue  
lasergold lite (S2)

pink confetti mat
56/6/263/5003

51-55 cm
56/6/263/5005

54-58 cm
litemirror silver  
lasergold lite (S2)

uvex rocket jr. visor

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Stworzony dla młodych: elegancki 

i wytrzymały kask z wizjerem dla 

naszych dzieci.  

Wizjer z lustrzanym odbiciem  

i kontrastującym barwnikiem  

lasergold lite.  

Brak parowania dzięki powłoce  

uvex supravision® anti-fog.

Technologia

 · technologia hardshell

 · 2 rozmiary skorupy

 · system IAS fit

 · system wentylacji

 · system FAS

 · zapięcie monomatic

 · przedłużona tylnia część wyściółki

 · OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

 · waga od 670 g

 · normy: EN 1077:2007 B

Akcesoria

uvex rocket jr. visor ESS
56/8/263/0001

51-55 cm
56/8/263/0002

54-58 cm

uvex rocket jr. visor ESS
56/8/263/0003

51-55 cm
56/8/263/0004

54-58 cm

uvex rocket jr. visor ESS
56/8/263/0005

51-55 cm
56/8/263/0006

54-58 cm

47kaski dla dzieci

cena: 649,90 PLN*



NEW

NEW

white – black mat
56/6/253/8003

51-55 cm
56/6/253/8005

54-58 cm

race midnight – silver mat
56/6/253/9003

51-55 cm
56/6/253/9005

54-58 cm

race red mat
56/6/253/5003

51-55 cm
56/6/253/5005

54-58 cm

red – cyan mat
56/6/253/1003

51-55 cm
56/6/253/1005

54-58 cm

race blue mat
56/6/253/4003

51-55 cm
56/6/253/4005

54-58 cm

blue – yellow mat
56/6/253/2003

51-55 cm
56/6/253/2005

54-58 cm

white – pink mat
56/6/253/7003

51-55 cm
56/6/253/7005

54-58 cm

black mat
56/6/253/6003

51-55 cm
56/6/253/6005

54-58 cm

green – blue mat
56/6/253/3003

51-55 cm
56/6/253/3005

54-58 cm

uvex heyya pro

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Bezpieczny i uroczy. Kask 

dla małych narciarzy Heyya Pro 

dostarcza optymalnego bezpieczeń-

stwa w minimalnej wadze. 

System IAS odpowiada za idealne 

dopasowanie, a anatomiczna 

wygodna wyściółka dodaje 

dodatkowego komfortu.

Dostępny w różnych wesołych, 

matowych kolorach.

Technologia

 · technologia inmould

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji IAS

 · system wentylacji

 · zapięcie monomatic

 · zapięcie do gogli

 · wygodne wnętrze

 · system FAS

 · waga od 380 g

 · normy: EN 1077:2007 B  

Rekomendowane 

uvex scribble FM
S55.0.582.2030

uvex scribble LG
S55.0.581.5030
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cena: 359,90 PLN*



mint penguin
56/6/226/6901

46–50 cm

white caterpillar
56/6/226/1101

46–50 cm

pink penguin
56/6/226/9101

46–50 cm
56/6/226/9103

51–55 cm

black caterpillar
56/6/226/2201

46–50 cm

blue caterpillar
56/6/226/4101

46–50 cm
56/6/226/4103

51–55 cm

Łatwy i przyjemny w dopasowaniu. 

Skuteczniejsza ochrona poprzez mocniej 

zabudowane newralgiczne obszary 

głowy.  

Duża gama kolorystyczna.

uvex manic cena: 219,90 PLN*

cena: 269,90 PLN*

Kask przeznaczony dla juniorów. Ła-

twy w dopasowaniu. Skuteczniejsza 

ochrona poprzez mocniej zabudowa-

ne newralgiczne obszary głowy. Sze-

roki wybór kolorystyczny odpowiedni 

dla dzieci i nastolatków.

uvex manic pro

mint mat
56/6/224/6003

51–55 cm
56/6/224/6005

54–58 cm

pink met
56/6/224/9103

51–55 cm

blue-lime met mat
56/6/224/4603

51–55 cm 
56/6/224/4605 

54–58 cm

neon yellow
56/6/224/6103

51–55 cm
56/6/224/6105

54–58 cm

rosegold mat
56/6/224/9003

51–55 cm
56/6/224/9005

54–58 cm

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Technologia

Technologia

 · technologia inmould 

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji IAS

 · system FAS

 · zapięcie monomatic

 · system wentylacji

 · zapięcie do gogli

 · wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka

 · waga od 360 g

 · normy: EN 1077:2007 B  

 · technologia inmould 

 · 2 rozmiary skorupy

 · system regulacji IAS

 · system FAS

 · zapięcie monomatic

 · system wentylacji

 · zapięcie do gogli

 · wyjmowana antyalergiczna 

wyściółka

 · waga od 360 g

 · normy: EN 1077:2007 B  

49kaski dla dzieci



uvex downhill  
2100 CV planet:

Odporna na zarysowania, 
lustrzana szyba Revo

Technologia uvex supravision®  
- 400% normy ant fog

• Technologia uvex colorvision® 
- maksymalny kontrast 

• Poszerzone pole widzenia 
• 100% ochrony UVA,UVB, UVC 
• Użycie materiałów organicz-

nych i z recyklingu

Membrana 
regulująca temperaturę 

Oprawka wykonana  
z biodegradowalnego TPU  
pokryta lakierem  
na bazie wody

Zrównoważony 
rozwój na każdym 
poziomie. 
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najlepsze i najbardziej funkcjonalne gogle – uvex downhill 2100 
CV – stworzyć w wersji zrównoważonej ekologicznie, wykorzy-
stując materiały przyjazne środowisku, jednocześnie bez kom-
promisów w zakresie designu, ochrony i komfortu użytkownika. 
Jesteśmy dumni z wyników naszej pracy! Uvex downhill 2100 CV 
planet są w czołówce gogli przyjaznych środowisku!

Światowy bestseller wśród gogli, w nowej, dbającej o naszą 
planetę, odsłonie. Rozszerzamy nasze motto „protecting people” 
o zobowiązanie „protecting planet”.
Jako marka mająca na co dzień do czynienia z nowym techno-
logiami i bezpieczeństwem nie możemy udawać, że nie widzimy 
stających przed nami wyzwań. Stąd pomysł, aby nasze nasze 

Naszywka na pasku 
wykonana z materiałów 
organicznych 

Silikonowe elementy anty-
poślizgowe

Oddychająca, antybakteryjna 
gąbka z materiałów  
organicznych

Welurowa, oddychająca 
wyściółka

Pasek z recylingowanego 
poliuretanu

Elementy znajdujące się 
na pasku wykonane z ma-
teriału z recyclingu

62
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NEW

NEW

NEW

NEW

chrome gold
55/0/395/6030
mirror gold 
colorvision® green (S2)

chrome gold
55/0/137/6030
mirror gold 
colorvision® green (S2)

uvex contest CV

uvex downhill 2100 CV

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Numer jeden. Tylko dla mistrzów! 

Topowy model gogli przeznaczony dla 

zawodników wyposażony jest w dosko-

nałe wzmocnienie kontrastu i ma tylko 

jeden cel: pierwsze miejsce!

Kultowy model gogli narciarskich poprawia

kontrastu i zapewniać bezkompromisową

wydajność na wszystkich zawodach.

Technologia

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC 

 · technologia uvex supravision® 

 · technologia uvex colorvision® 

 · sferyczna, pojedyncza szyba 

 · pojedyncza welurowa pianka 

 · membrana klimatyczna 

 · technologia decentered lens widoczność bez 

zniekształceń 

 · antypoślizgowy silikon na gumie gogli

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC 

 · technologia uvex supravision® 

 · technologia uvex colorvision®

 · sferyczna, pojedyncza szyba 

 · pojedyncza welurowa pianka 

 · membrana klimatyczna 

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne) 

 · technologia decentered lens 

 · antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli
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cena: 1049,90 PLN*

cena: 929,90 PLN*



NEW

NEW

white mat
55/0/136/1030
mirror silver 
colorvision® green (S3)

black mat
55/0/136/2030
mirror gold 
colorvision® green (S2)

chrome gold
55/0/528/6030
mirror gold 
colorvision® green (S2)

uvex athletic CV

uvex contest CV race

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Przyciągająca uwagę, kanciasta 

konstrukcja, szerokie pole widze-

nia i chromowana oprawka nadają 

race’owego charakteru. Dzięki techno-

logii OTG pasują również do okularów 

korekcyjnych.

Szersza konstrukcja, zaprojektowa-

na dla extremalnie szerokiego pola 

widzenia. Powłoka lustrzana full mirror. 

Model ten został stworzony z myślą  

o wykorzystaniu gogli w ekstremal- 

nych warunkach. Technologia uvex 

colorvision® dostarcza idealnego kon-

trastu oraz niezapomnianych wrażeń.

Technologia

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC 

 · technologia uvex supravision® 

 · technologia uvex colorvision® 

 · pojedyncze cylindryczne szyby 

 · pojedyncza welurowa pianka 

 · membrana klimatyczna 

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne) 

 · antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli 

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex colorvision®

 · sferyczna, pojedyncza szyba

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · technologia decentered lens 

widoczność bez zniekształceń

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

53gogle dla dorosłych

cena: 779,90 PLN*

cena: 599,90 PLN*



black mat
55/0/527/2330
mirror rose 
colorvision® orange (S2)

white mat
55/0/527/1130
mirror rose 
colorvision® green (S2)

black mat
55/0/392/2530
mirror gold  
colorvision® green (S2)

white mat
55/0/392/1330
mirror orange 
colorvision® green (S2)

uvex downhill 2100 CV race

uvex athletic CV race

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Sportowy model o ulepszonym  

designie i bardzo dużym polu widze-

nia. Wzmocnienie kontrastu kolorów 

dzięki technologii uvex colorvision®. 

Dzięki technologii uvex supravision® 

szyba zabezpieczona jest przeciw 

parowaniu.

Kanciaste i progresywne.  

Wraz ze swym dostojnym wyglądem, 

wyjątkowo dużą szybką i powłoką 

zapobiegającą parowaniu uvex  

supravision® wołają prosząc  

o jedno: Szybciej!  

Technologia uvex colorvision® 

poprawia kontrast zarówno na jak i 

poza trasą.

Technologia

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex colorvision® 

 · sferyczna, pojedyncza szyba

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · technologia decentered lens

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex colorvision®

 · pojedyncze cylindryczne szyby

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli
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cena: 549,90 PLN*

cena: 399,90 PLN*



navy mat
55/0/397/4130
mirror rose 
colorvision® green (S2)

rose chrome
55/0/396/0230
mirror rose 
colorvision® green (S2)

uvex downhill 2100 WE glamour

uvex downhill 2100 WE 

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Ekskluzywne, emanujące blaskiem, 

przyciągające wzrok - nowe gogle 

narciarskie uvex Women’s Edition  

z kryształami Swarovskiego.  

Doskonałe wzmocnienie kontrastu 

dzięki technologii uvex colorvision®. 

Powłoka uvex supravision® anti-fog 

zapobiega parowaniu szyby.

Ewolucja ikony: sportowy model  

z najwyższej półki z nowej edycji  

uvex Women’s Edition o ulepszonym desi-

gnie i bardzo dużym polu widzenia.  

Dodatkowe wzmocnienie kontrastu dzięki 

technologii uvex colorvision®. Powłoka 

uvex supravision® anti-fog zapobiega 

parowaniu szyby.

Technologia

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex colorvision® 

 · sferyczna, pojedyncza szyba

 · welurowa pianka 3D

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · technologia decentered lens

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex colorvision® 

 · sferyczna, pojedyncza szyba

 · welurowa pianka 3D

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · technologia decentered lens

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

55gogle dla dorosłych

cena: 1069,90 PLN*

cena: 639,90 PLN*



NEW

NEW NEWNEW

croco mat
55/0/398/8030
mirror green  
colorvision® green (S2)

antique rose mat
55/0/398/3030 
mirror rose  
colorvision® green (S2)

black
55/0/398/2030
mirror white 
colorvision® green (S2)

uvex downhill 2100 CV planet

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Bądź eko – najbardziej ekologiczne 

gogle na rynku! Jeśli szukasz 

sportowych, stylowych gogli z bardzo 

dobrym kontrastem, a jednocześnie 

zależy Ci na dbaniu o planetę, to 

model uvex downhill 2100 CV planet 

są dla Ciebie.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC 

 · technologia uvex supravision® 

 · technologia uvex colorvision® 

 · sferyczna, pojedyncza szyba 

 · pojedyncza welurowa pianka 

 · membrana klimatyczna 

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne) 

 · technologia decentered lens 

 · antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli

 · Karton wykonany w 100 % z papieru z recyklingu

 · Wydruk – bezpieczny dla środowiska atrament 

na bazie wody

 · Certyfikat FSC – dotyczący zrównoważonej 

gospodarki leśnej
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cena: 679,90 PLN*



uvex downhill 2100 CV planet

Naszywka na pasku 
wykonana z materiałów 
organicznych 

Ramka gogli z organiczne-
go TPU.
Lakier na bazie wody

• Technologia uvex col-
orvision® - maksymalny 
kontrast 

• Materiały organiczne 
• Poszerzone pole  

widzenia 
• 100% ochrony UVA,UVB, 

UVC 

Pasek z recylingowanego 
poliuretanu

57gogle dla dorosłych



NEW

fierce red mat
55/0/392/3130
mirror orange 
colorvision® green (S2)

uvex downhill 2100 CV

white mat
55/0/392/1030
mirror blue 
colorvision® green (S2)

black mat
55/0/392/2430
mirror orange 
colorvision® yellow (S1)

black mat
55/0/392/2630
mirror green 
colorvision® orange (S2)

croco mat
55/0/392/8030
mirror gold  
colorvision® green (S2)

rhino mat
55/0/392/5030
mirror orange 
colorvision® orange (S2)

black mat
55/0/392/2030
mirror blue 
colorvision® green (S2)

black mat
55/0/447/2430
mirror rose 
colorvision® yellow (S1)

black mat
55/0/447/2130
mirror blue 
colorvision® yellow (S1)

white
55/0/447/1030
mirror rose 
colorvision® orange (S2)

uvex downhill 2000 S CV

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Nowy, ulepszony model gogli. Poszerzone 

pole widzenia +15%. Gogle wyposażone są 

w technologię uvex colorvision, która poprawia 

percepcję kolorów. Technologia uvex supravi-

sion® i powłoka anti-fog zapobiega parowaniu 

w trudnych warunkach. Gogle są odpowiednie 

dla osób noszących okulary korekcyjne. 

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex colorvision® 

 · sferyczna, pojedyncza szyba

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · technologia decentered lens

 · antypoślizgowy silikon na gumie gogli

Połączenie wygody, stylu i ochrony. Uvex 

downhill 2000 CV to klasyczny model go-

ogli wykonany w technologii colorvision®, 

która zapewnia idealny kontrast i ostrość 

kolorów. 

Dzięki technologii uvex supravision® szyba 

zabezpieczona jest przeciw parowaniu. 

Gogle w rozmiarze S przeznaczone dla 

osób o smukłej twarzy.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex colorvision®

 · sferyczna, pojedyncza szyba

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · technologia decentered lens 

– widoczność bez zniekształceń

 ·  antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli
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cena: 549,90 PLN*

cena: 549,90 PLN*



NEW

NEW

NEW

NEW

croco mat
55/1/333/8030
mirror gold 
colorvision® green (S2)

black mat
55/1/333/2330
mirror orange 
colorvision® green (S2)

black mat
55/1/333/2130
mirror blue  
colorvision® orange (S2)

black mat
55/1/333/2030
mirror blue 
colorvision® green (S2)

uvex g.gl 3000 CV

black mat
55/0/527/2030
mirror blue  
colorvision® green (S2)

navy mat
55/0/527/4030
mirror orange 
colorvision® green (S2)

uvex athletic CV

black mat
55/0/527/3030
mirror orange 
colorvision® yellow (S1)

croco mat
55/0/527/8030
mirror gold 
colorvision® green (S2)

black mat
55/0/527/2230
mirror blue 
colorvision® orange (S2)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Wyrafinowany styl ograniczony do 

najważniejszego. Uvex 3000 CV zadziwia 

prostym wyglądem oraz posiada cechy, 

których oczekują wymagający narciarze. 

Odpowiednie dla osób noszących okulary 

korekcyjne.  

Innowacyjność technologii uvex colorvi-

sion® dla zwiększenia kontrastu i koloru.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex colorvision®

 · pojedyncze cylindryczne szyby

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · wentylacja w oprawkach

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

Kanciaste i progresywne.  

Gogle cechuje: sportowy wygląd, wy-

jątkowo duża szyba i powłoka uvex su-

pravision® zapobiegająca parowaniu. 

Technologia uvex colorvision®  

wzmacnia kontrast oraz  

podbicie kolorów. 

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex colorvision®

 · pojedyncze cylindryczne szyby

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

59gogle dla dorosłych

cena: 549,90 PLN*

cena: 399,90 PLN*



NEW

NEW NEW

NEW

NEWNEWNEW NEWNEW

white
55/0/390/1030 
variomatic® 

polavision® (S2–S4)

black mat
55/0/390/2030
variomatic®

polavision® (S2–S4)

uvex downhill 2100 VPX

black mat
55/0/391/2030
mirror rainbow  
variomatic® /  
clear (S1–S3)

navy mat
55/0/391/4030
mirror blue 
variomatic® /  
clear (S1–S3)

uvex downhill 2100 V

black
55/0/391/2230
mirror silver 
variomatic® /  
clear (S1–S3)

white mat
55/0/391/1030
mirror silver 
variomatic® /  
clear (S1–S3)

black mat
55/0/391/2130 
mirror green  
variomatic® /  
clear (S1–S3)

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Niesamowity styl vs możliwości: uvex 

downhill 2100 VPX, to topowy model gogli 

sportowych z jeszcze większym polem 

widzenia bez problemów z parowaniem 

– dzięki powłoce uvex supravision®. 

Technologia uvex polavision® redukuje 

irytujące kontrasty światła odbitego, pod-

czas gdy Technologia uvex variomatic® 

dostosowuje przyciemnienie szkieł lub ich 

rozjaśnienie w zależności od panujących 

warunków.

Technologia

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC 

 · technologia Uvex Supravision® 

 · technologia Uvex Variomatic® 

 · technologia Uvex Polavision® 

 · podwójne sferyczne szyby 

 · welurowa pianka 3D

 · membrana klimatyczna 

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne) 

 · technologia decentered lens

 · antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli

Stylowe gogle z dużym polem widzenia, 

z szybą pokrytą powłoką supravison® 

zapobiegającą parowaniu. Wyposażone 

w technologię uvex variomatic®, która auto-

matycznie przyciemnia lub rozjaśnia szybę 

– w zależności od panujących warunków 

oświetleniowych w 25s.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex variomatic®

 · podwójne szyby sferyczne

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · technologia decentered lens 

– widoczność bez zniekształceń

 · antypoślizgowy silikon na gumie gogli
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cena: 1069,90 PLN*

cena: 749,90 PLN*



black mat
55/0/448/2030
mirror rainbow / 
variomatic® 
clear (S1–S3)

white
55/0/448/1030
mirror silver /  
variomatic® 
clear (S1–S3)

uvex downhill 2000 S V

black mat
55/1/332/2130 
mirror red

polavision® / clear

(S1, S3)

black
55/1/332/2030
mirror silver

polavision® / clear

(S1, S3)

uvex g.gl 3000 TOP

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Odpowiednie dla osób o smukłej 

twarzy. Stylowe gogle z szybą pokrytą 

powłoką supravison® zapobiegającą 

parowaniu oraz wyposażone w tech-

nologię uvex variomatic®, która auto-

matycznie przyciemnia lub rozjaśnia 

szybę – w zależności od panujących 

warunków oświetleniowych.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex variomatic®

 · podwójne szyby sferyczne

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · technologia decentered lens 

– widoczność bez zniekształceń

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

Gogle z wymienną szybą na magnes

wykonane w technologii Take Off.

Powłoka przeciwmgielna uvex supra-

vision® chroni przeciwko parowaniu 

szyb.

Odpowiednie dla osób noszących 

okulary.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia Take Off

 · podwójne, cylindryczne szyby

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

 · wentylacja w oprawkach

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

61gogle dla dorosłych

cena: 749,90 PLN*

cena: 749,90 PLN*



uvex saga TO

Technologia uvex 
supravision® - 400% 
normy Anti-Fog

OTG - odpowiednie 
dla osób noszących 
okulary korekcyjne

Silikonowe elementy 
antypoślizgowe

Najwyższy poziom 
komfortu:
welur i membrana 
klimatyczna

Technologia Take Off 
– wymienne szyby na 
magnes
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NEW

NEW

NEW

NEW NEW NEW

black mat
55/1/331/7230
mirror green 
lasergold lite / clear 
(S1, S3)

black mat
55/1/331/4030
mirror blue 
lasergold lite / clear 
(S1, S3)

black mat
55/1/331/2030
mirror red 
lasergold lite / clear 
(S1, S3)

white mat
55/1/331/1130
mirror silver

lasergold lite / clear 
(S1, S3)

uvex g.gl 3000 TO

croco mat
55/1/351/8030 
mirror gold

lasergold lite / 

clear (S1, S3)

fierce red mat
55/1/351/3030 
mirror red 

lasergold lite / 

clear (S1, S3)

rhino mat
55/1/351/5030
mirror silver

lasergold lite / 

clear (S1, S3)

uvex saga TO

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Uvex 3000 TO to gogle wielokrotnie 

nagradzane, wykonane w techno-

logii Take Off z wymienną szybą na 

magnes, która pozwala zmienić  

funkcję gogli i dostosować je  

do zmieniających się warunków  

pogodowych w kilka sekund.

Technologia

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia Take Off

 · podwójne, cylindryczne szyby

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · wentylacja w oprawkach

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

Zmiana soczewki na żądanie! 

Najnowszy model gogli wyposażony 

w technologię Take Off, która dzięki 

niewidocznym magnesom znajdują-

cym się w ramce gogli pozwala 

na błyskawiczną zmianę soczewki, 

tak aby dostosować ją do każdych 

warunków pogodowych.

Technologia

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC 

 · technologia uvex supravision® 

 · technologia Take Off 

 · podwójne, cylindryczne szyby 

 · pojedyncza welurowa pianka 

 · membrana klimatyczna ·

 ·  OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne) 

 · wentylacja w oprawkach 

 · antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli

63gogle dla dorosłych

cena: 699,90 PLN*

cena: 639,90 PLN*



NEWNEW

NEW

black mat
55/1/334/2030
polavision® brown 
clear (S1)

white mat
55/1/334/1030
polavision® brown 
clear (S1)

uvex g.gl 3000 P

rhino mat
55/0/130/5030
mirror silver

blue (S2)

uvex compact FM

black mat
55/0/130/2030
mirror rainbow

rose (S3)

white
55/0/130/1030
mirror goldpink

rose (S2)

black mat
55/0/130/2530
mirror black

clear (S3)

navy mat
55/0/130/4230 
mirror silver 

blue (S2)

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Uvex 3000 P, wyposażone są  

w technologię polaryzacyjną uvex 

polavision®, chroniącą nasze oczy przed 

nieprzyjemnymi skutkami  

światła odbitego – zapobiegające 

przed ich zmęczeniem. Idealne dla 

osób noszących okulary, dla poprawy 

widoczności.

Technologia

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · technologia uvex polavision®

 · podwójne, cylindryczne szyby

 · membrana klimatyczna

 · pojedyncza pianka

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)

 · wentylacja w oprawkach

 · gumowy pasek

Smukłe gogle z zaskakującym efektem 

wow! Compact FM to styl sam w sobie. 

Minimalistyczna ramka pozostawia wiele 

przestrzeni na dużą lustrzaną szybę za-

bezpieczoną powłoką Uvex Supravision®, 

która przeciwdziała parowaniu. 

Niesamowity efekt.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · podwójna sferyczna szyba

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · technologia decentered lens 

– widoczność bez zniekształceń

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli
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cena: 419,90 PLN*

cena: 539,90 PLN*



NEW

NEW

NEW

NEWNEW NEWNEWNEW

navy mat
55/0/570/4060
mirror rainbow

rose (S3)

white mat
55/0/570/1330
mirror rainbow

rose (S3)

black mat
55/0/570/2030
mirror orange

blue (S2)

white mat
55/0/570/1030
mirror orange

blue (S2)

uvex topic FM sphere

croco mat
55/0/640/8030
mirror gold

lasergold lite (S2)

uvex elemnt FM

white mat
55/0/640/1030 
mirror silver

blue (S2)

black mat
55/0/640/2030
mirror green

lasergold lite (S2)

antique rose mat
55/0/640/3030 
mirror silver

blue (S2)

rhino mat
55/0/640/5030
mirror orange

orange (S2)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Idealne gogle dla wymagających nar-

ciarzy. Prosty i minimalistyczny kształt 

oraz szerokie pole widzenia poprzez 

lustrzaną szybę z powłoką Uvex Su-

pravision® zapobiegającą parowaniu. 

Dodatkowo, technologia OTG idealnie 

sprawdza się dla osób noszących 

okulary korekcyjne.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · podwójne, sferyczne szyby

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana klimatyczna

 · OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

 · technologia decentered lens  

– widoczność bez zniekształceń

 · antypoślizgowy silikon  

na gumie gogli

Gogle przekonują stylowym wyglądem 

oraz wzmacniającą kontrast soczewką. 

Powłoka Uvex Supravision® zapobiega 

parowaniu. Nasz nowo opracowany model 

gogli narciarskich przeznaczony jest dla 

kobiet, nastolatków oraz osób o mniej-

szych profilach twarzy.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC 

 · technologia uvex supravision® 

 · podwójne, cylindryczne szyby 

 · pojedyncza welurowa pianka 

 · membrana klimatyczna 

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne) 

 · antypoślizgowy silikon na gumie 

gogli

65gogle dla dorosłych

cena: 419,90 PLN*

cena: 279,90 PLN*



NEW NEW NEW

NEW

rhino mat
55/0/520/5230
mirror silver

blue (S2)

fierce red mat
55/0/520/3130
mirror orange

orange (S2)

uvex athletic FM

croco mat
55/0/520/8030
mirror gold

lasergold lite (S2)

navy mat
55/0/520/4330
mirror blue

green (S2)

black mat
55/0/520/2330
mirror green

lasergold lite (S2)

black
55/1/335/2130
lasergold lite

blue (S2)

white
55/1/335/1030
lasergold lite

blue (S2)

black
55/1/335/2030
lasergold lite 
rose (S2)

uvex g.gl 3000 LGL

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Kanciaste i progresywne.  

Gogle cechuje: sportowy wygląd, wyjątko-

wo duża szyba i powłoka uvex supravision® 

zapobiegająca parowaniu.  

Idealne na trasę i na dzikie zjazdy.  

Ich kształt, dobrze komponuje się z różnymi 

modelami kasków.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · podwójne, cylindryczne szyby

 · pojedyncza welurowa pianka

 · membrana piankowa

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne)

 · antypoślizgowy silikon na gumie gogli

Modny styl ograniczony do naj- 

ważniejszego. Gogle uvex 3000 LGL 

zadziwiają swą prostotą dostarcza-

jąc jednocześnie wszystkiego czego  

wymaga narciarz od topowych 

modeli gogli. Soczewka lasergold 

poprawia kontrast i jakość widzenia 

na wszelkiego rodzaju stokach.

Technologia

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · podwójne, cylindryczne szyby

 · membrana piankowa

 · pojedyncza pianka

 · OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

 · wentylacja w oprawkach

 · gumowy pasek
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cena: 299,90 PLN*

cena: 269,90 PLN*



NEW

NEWNEW

black
55/0/641/2030 
lasergold lite 

clear (S1)

white
55/0/641/1030
lasergold lite 

clear (S1)

uvex elemnt LGL

black
55/0/522/2230
lasergold lite

clear (S1)

black
55/0/522/2030
lasergold lite

blue (S2)

white
55/0/522/2130
lasergold lite 
rose (S2)

uvex athletic LGL

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Opracowane specjalnie dla kobiet, 

nastolatków oraz osób o mniejszych 

profilach twarzy. Wyposażone w szybę 

lasergold poprawiającą widoczność 

w trudnych warunkach atmosfe-

rycznych. Technologia OTG idealnie 

predestynuje te gogle dla osób noszą-

cych okulary korekcyjne. 

Technologia

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC 

 · technologia uvex supravision® 

 · podwójne, cylindryczne szyby 

 · membrana piankowa 

 · pojedyncza pianka 

 · OTG (dla osób noszących okulary 

korekcyjne) 

 · gumowy pasek

Gogle cechuje: sportowy wygląd,  

wyjątkowo duża szyba i powłoka uvex 

supravision® zapobiegająca parowa-

niu. Wyposażone w szybę lasergold, 

poprawiąją widoczność oraz ostrość 

widzenia w trudnych warunkach 

atmosferycznych.  

Gogle dla najlepszej widoczności 

w każdej sytuacji.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · podwójne, cylindryczne szyby

 · membrana piankowa

 · pojedyncza pianka

 · OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

 · gumowy pasek

67gogle dla dorosłych

cena: 239,90 PLN*

cena: 219,90 PLN*



*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model
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uvex cevron 

green mat
55/0/036/7229 
lasergold lite  
clear (S1)

black blue
55/0/036/2729 
lasergold lite 

clear (S1)

white pink**
55/0/036/1629 
lasergold lite  
clear (S1)

indygo mat
55/0/036/4229
lasergold lite 
clear (S1)

lasergold lite

Powłoka uvex supravision® zapobiega paro-

waniu. Wyposażone w szybę lasergold lite, 

poprawiąją widoczność oraz ostrość widze-

nia w trudnych warunkach atmosferycznych. 

uvex magic II

white
55/0/047/1029
lasergold lite 
clear (S1)

lasergold lite

Powłoka uvex supravision® zapobiega paro-

waniu. Wyposażone w szybę lasergold lite, 

poprawiąją widoczność oraz ostrość widze-

nia w trudnych warunkach atmosferycznych. 

cena: 189,90 PLN*

cena: 179,90 PLN*

Technologia

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · podwójne, cylindryczne szyby

 · łatwy w czyszczeniu

 · pojedyńcza pianka

 · membrana piankowa

 · wentylacja w oprawkach

Technologia

 · 100% UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · podwójne szyby

 · pojedyńcza pianka

 · membrana piankowa

black
55/0/047/2129 
lasergold lite 
clear (S1)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

69gogle dla dzieci



rhino
55/0/581/5030
lasergold 

clear (S2)

black
55/0/581/2030
lasergold 

clear (S2)

cobalt
55/0/581/4030
lasergold 

clear (S2)

white
55/0/581/1030
lasergold 

clear (S2)

uvex scribble LG

yellow
55/0/582/6030
mirror rainbow 

clear (S2)

black
55/0/582/2030
mirror silver 

clear (S2)

cobalt
55/0/582/4030
mirror blue 

clear (S2)

white
55/0/582/1030
mirror silver 

clear (S2)

uvex scribble FM sphere

*Rekomendowana cena detaliczna = Nowy kolor  
 = Nowy model

Uvex Scribble LG posiadają powłokę 

uvex supravision®, która zapobiega 

parowaniu. Dzięki szybie lasergold 

widoczność w trudnych warunkach 

jest poprawiona. Idealne dla wraż-

liwych oczu dzieci. Chronią przed 

szkodliwymi promieniami UVA, UVB  

i UVC. Miękka piankowa wkładka  

gwarantuje komfort noszenia. Odpo-

wiednie dla osób noszących okulary.

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · podwójne, cylindryczne szyby

 · pojedyncza welurowa pianka

 · OTG (dla osób noszących 

okulary korekcyjne)

 · gumowy pasek

Gogle uvex Scribble FM zachwycają 

lustrzanymi szybami. Dla dzieci które 

chcą wyglądać super modnie na 

stoku. Idealne dla wrażliwych oczu 

dzieci. Chronią przed szkodliwymi 

promieniami UVA, UVB i UVC. Brak 

zaparowania dzięki przeciwmgielnej 

powłoce uvex supravision®. Miękka 

piankowa wkładka gwarantuje kom-

fort noszenia. Odpowiednie dla osób 

noszących okulary korekcyjne.

Technologia

 · 100 % ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · podwójne cylindryczne szyby

 · membrana piankowa

 · pojedyncza pianka

 · gumowy pasek

 · OTG (dla osób noszących  

okulary korekcyjne)
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cena: 199,90 PLN*

cena: 239,90 PLN*



uvex snowy pro set

multicolor
55//824/1412
lasergold (S2)

Kup 12 sztuk! Idealny dla szkółek narciar-

skich lub wypożyczalni. Pełna ochrona UVA, 

UVB i UVC oraz powłoka uvex supravision® 

przeciwdziałająca parowaniu. Rewelacyjny 

darmowy widok przez cały dzień – nawet na 

płatnym kursie narciarskim.

pink
55/3/819/9030
lasergold (S2)

uvex speedy pro

black
55/3/819/2312
lasergold (S2)

white
55/3/819/1112
lasergold (S2)

blue
55/3/819/4012
lasergold (S2)

lightgreen
55/3/819/7030
lasergold (S2)

*Rekomendowana cena detaliczna  = Nowy kolor  
 = Nowy model

Wygodne gogle Speedy Pro.  

Bezpiecznie chronią oczy dziecka 

przed promieniowaniem UVA, UVB 

i UVC, tym samym nie pozwalając im 

zaparować. Po prostu, pierwsze gogle 

twojego dziecka muszą pochodzić od 

Uvexa.

Technologia

Technologia

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · pojedyncze cylindryczne szyby

 · membrana piankowa

 · pojedyncza pianka

 · gumowy pasek

 · łatwe w czyszczeniu

 · 100% ochrony UVA, UVB, UVC

 · technologia uvex supravision®

 · pojedyncze cylindryczne szyby

 · membrana piankowa

 · pojedyncza pianka

 · gumowy pasek

71gogle dla dzieci

cena: 99,00 PLN*

cena: 819,90 PLN*



Akcesoria

56/8/238/0004
53-57 cm

56/8/238/0003
57-61 cm

litemirror blue / variomatic® 
clear (S1–S2)

56/8/260/0001
53-62 cm

 litemirror silver 
lasergold lite (S2)

56/8/260/0003
53-62 cm

 litemirror silver 
mirror blue (S2)

56/8/260/0004
53-62 cm

 litemirror silver 
mirror red (S2)

56/8/261/0001
53-62 cm

litemirror silver / variomatic® 
clear (S1–S2)

56/8/236/0002 
53-57 cm

56/8/236/0001
57-61 cm

 litemirror silver 
lasergold lite (S2)

56/8/213/1005
53-57 cm

56/8/213/1007
57-61 cm

 litemirror silver 
lasergold lite (S2)

56/8/234/0003
53-57 cm

56/8/234/0005
57-61 cm

litemirror blue / variomatic® 
clear (S1–S2)

56/8/213/2005
53-57 cm

56/8/213/2007
57-61 cm

litemirror orange
lasergold lite (S1)

56/8/262/0002
54-62 cm

 litemirror silver 
lasergold lite (S2)

56/8/262/0004
54-62 cm

mirror blue 
lasergold lite (S2)

56/8/262/0005
54-62 cm

mirror silver 
lasergold lite (S2)

56/8/262/0003
54-62 cm

mirror red
lasergold lite (S2)

56/8/263/0001
51-55 cm

56/8/263/0002
54-58 cm

litemirror silver
lasergold lite (S2)

56/8/263/0003
51-55 cm

56/8/263/0004
54-58 cm

mirror blue
lasergold lite (S2)

56/8/263/0005
51-55 cm

56/8/263/0006
54-58 cm

mirror red 
lasergold lite (S2)

uvex rocket jr. visor ESS

uvex hlmt 500 visor ESS

uvex hlmt 500 visor V ESS

uvex hlmt 600 visor ESSuvex hlmt 600 visor V ESS

uvex instinct visor ESSuvex instinct visor pro V ESS

uvex wanted visor ESS

wizjery
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cena: 469,90 PLN*

cena: 479,90 PLN*

cena: 549,90 PLN*

cena: 819,90 PLN*

cena: 469,90 PLN*

cena: 479,90 PLN*

cena: 549,90 PLN*

cena: 419,90 PLN*

cena: 469,90 PLN*

cena: 479,90 PLN*

cena: 549,90 PLN*

cena: 469,90 PLN*

cena: 469,90 PLN*

cena: 479,90 PLN*

cena: 549,90 PLN*

cena: 469,90 PLN*



41/9/008/0101 
s-m

41/9/008/0102 
l-xl

rhino

41/9/007/0101
s-m

41/9/007/0102 
l-xl

black

56/9/400/2000
black

41/9/101/0200
pink

41/9/009/0201
navy

41/9/101/0100
black

41/9/009/0101
black

41/9/008/0201 
s-m

41/9/008/0202 
l-xl

navy

41/9/007/0201 
s-m

41/9/007/0202
l-xl

plum

lining
56/9/204/0105

padding
56/9/204/0205

uvex invictus
56/9/401/0100

51-61 cm
black

uvex invictus
56/9/401/0200

51-61 cm
white

uvex p.8000 tour

uvex chin guards

uvex bike cap thermo uvex bike cap all season

uvex stormcaps – 24 Boxuvex loop thermo

uvex TOCSEN crash sensor

uvex jakk+
56/9/220/1001 

52-62 cm
black, adjustable
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cena: 139,90 PLN*

cena: 79,90 PLN*

cena: 84,90 PLN*

cena: 399,90 PLN*

cena: 139,90 PLN*

cena: 79,90 PLN*

cena: 84,90 PLN*

cena: 399,90 PLN*

cena: 699,90 PLN*

cena: 449,90 PLN*

cena: 69,90 PLN*

cena: 329,90 PLN*

cena: 449,90 PLN*

cena: 69,90 PLN*



podsumowanie techniczne
kaski

materiał skorupy

Protective systems 

przetestowany zgodnie ze standardami 

Znak jakości GS  
(Geprüfte Sicherheit)

konstrukcja skorupy

Standard kasków narciarskich Standard kasków wspinaczkowych Europejski standard kasków rowerowych

Znak jakości „Geprüfte Sicherheit” wskazuje, że 

sprzęt spełnia europejskie wymogi bezpieczeń-

stwa. Więcej szczegółów na temat kryteriów 

testu jest dostępne pod adresem:  

www.uvex-sports.com/ce

hardshell 
Zewnętrzna warstwa kasku kształ-

towana jest na prasie i nakładana na 

piankę EPS

 · solidny

 · bardzo odporny na uderzenia

 · wnętrze amortyzujące wstrząsy

 · ocieplenie chroni przed chłodem

Polycarbonate 

inmould  
Wzmocniona polikarbonowa skorupa. 

Podwójny inmould dla dodatkowej 

ochrony dolnej części głowy.

CFK

hardshell  
Polimer wzmocniony włóknem 

węglowym dla najwyższych modeli 

o najniższej wadze.

ABS 

hardshell  
Uprawdzona technologia. 

Twarda powłoka zapewniająca 

wysoką, efektywną ochronę.

+technologie  
Innowacyjny, niezwykle lekki 

i bezpieczny polimer w konstrukcji 

hardshell.

EPS 

hardshell // inmould // hybrid  
Materiał zawiera liczne, mikrosko-

pijne kanały, które absorbują siłę 

uderzenia.

MIPS  
Multi Impact Protection System - wielokierunkowy system ochrony przed 

uderzeniami. Zapewnia dodatkową ochronę głowy przed siłami pojawiającymi 

się podczas wypadku.

TOCSEN SENSOR  
W razie wykrycia uderzenia oraz braku reakcji użytkownika, czujnik TOCSEN 

automatycznie łączy się z kontaktami alarmowymi oraz innymi użytkownikami 

aplikacji, przekazując informacje o wypadku wraz ze współrzędnymi GPS 

poszkodowanego.

 

inmould 
Pianka EPS wstrzykniętą bezpośred-

nio do poliwęglanowej skorupy, dzięki 

czemu kask jest: 

 · lekki

 · odporny na uderzenia

hybrid-technologie  
Połączenie solidnej technologii 

hardshell z konstrukcja inmould 

pozwoliło na stworzenie maksymalnie 

bezpiecznego kasku

 · perfekcyjna wentylacja

 · odporny na uderzenia
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Systemy dopasowania 

Funkcje komfortu IAS  
Optymalna regulacja szerokości

3D IAS   
Optymalna regulacja szerokości 

i wysokości

Boa® 
Najlepszy system regulacji ręcznej 

na rynku

Kaski uvex instinct visor pro V

uvex instinct visor

uvex wanted visor

uvex ultra pro WE

uvex ultra pro

uvex ultra MIPS

uvex ultra

uvex wanted

uvex eco

uvex rocket jr. visor

uvex heyya pro set

uvex heyya pro

uvex heyya set

uvex heyya

uvex jakk+ IAS 

uvex hlmt 600 visor  WE glamour 

uvex hlmt 600 visor V

uvex hlmt 600 visor 

uvex hlmt 500 visor V

uvex hlmt 500 visor

uvex magnum

uvex legend 2.0

uvex p.8000 tour 

Regulacja szerokości

Regulacja wysokości

Precyzja  + +  + +  + + +

Komfort  + +  + +  + + +

 · optymalne dopasowanie do różnych 

rozmiarów głowy

 · regulowana długość

 · przystosowany do obsługi w ręka-

wicach

 · optymalne dopasowanie do różnych 

rozmiarów i kształtów głowy

 · regulowana długość

 · dodatkowa regulacja wysokości

 · przystosowany do obsługi w ręka-

wicach 

 · precyzyjny

 · szybki

 · bardzo lekki

 · bezpieczny – nie ślizga się 

 · idealny rozkład nacisku

 · przystosowany do obsługi w ręka-

wicach
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podsumowanie techniczne
gogle

Ochrona gogli

Ochrona UV

400 nm  
Filtry UV zawarte w soczewkach 

zapewniają 100% ochronę oczy 

przed promieniowaniem UVA, 

UVB, UVC do 400 nm.

Odporny na zniszczenia

NORM: EN 174:2001  
Gogle Uvex testowane są zgodnie z normą EN174:2001. Test polega na 

wystrzeleniu stalowej kulki o średnicy 6mm i wadze 0,86 grama w szybę gogli, 

z prędkością 45m/s (162 km/h).

Wytrzymała powłoka bez zarysowań 
Szyby wykonane z bardzo trwałego materiału – polikarbonu – sprawdzają się 

nawet w trudnych warunkach – do -40 °C. Wszystkie szyby, oprócz lustrzanych, 

pokryte są specjalną powłoką chroniącą zewnętrzną warstwę przed zaryso-

waniami i uszkodzeniami, nie zniekształcającą jednocześnie obrazu (norma EN 

1836).

Technologia szyb

uvex supravision®

 
W warunkach testowych, powłoka Uvex Supravision® pozostawała niezaparo-

wana przez całe 60 sekund. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa i najlepszej 

widoczności, nawet w złych warunkach pogodowych.

uvex variomatic®

 
Dzięki technologii Uvex Variomatic® fotochromowe soczewki reagują automaty-

cznie, przyciemniając się podczas słonecznej pogody i rozjaśniając przy słabej 

widoczności. Szyby Uvex Variomatic® regulują transmisję światła w trzech 

poziomach ochrony (S1-S3).

uvex colorvision®

 
Przyciemniane soczewki Uvex Colorvision® zwiększają kontrast i poprawiają 

wrażenia wizualne we wszystkich warunkach pogodowych.

uvex polavision®

 
Pewna ochrona zabezpieczająca nasze oczy przed nieprzyjemnym efektem 

światła odbitego i polaryzacji.

Ultraviolet light (100 – 380 nm) Visible light (380 – 780 nm)
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uvex athletic 

uvex contest

uvex downhill 2100 

uvex downhill 2000 S 

uvex compact 

uvex topic

uvex g.gl 3000

uvex saga (TO)

uvex elemnt

uvex scribble 

uvex speedy pro

Model / technologia szyb

77



podsumowanie techniczne
gogle
Rodzaje szyb S0 / S1 // low light

80 – 100 % / 43 – 80 %

S2 // medium bright

18 – 43 %

S3 // bright

8 – 18 %

S4 // very bright

3 – 8 %

Protection level 

Transmission

uvex colorvision® (CV)

mirror blue / colorvision® yellow (S1 // 53 %)

mirror orange / colorvision® yellow (S1 // sph. 53 % / cyl. 58 %)

mirror rose / colorvision® yellow (S1 // 51 %)

mirror blue / colorvision® green (S2 // sph. 19 % / cyl. 27 %)

mirror blue / colorvision® orange (S2 // 33 %)

mirror gold / colorvision® green (S2 // sph. 21 % / cyl. 19 %)

mirror green / colorvision® green (S2 // 22 %)

mirror green / colorvision® orange (S2 // 35 %)

mirror orange / colorvision® green (S2 // sph. 27 % / cyl. 24 %)

mirror orange / colorvision® orange (S2 // 25 %)

mirror rose / colorvision® green (S2 // sph. 21 % / cyl. 24 %)

mirror rose / colorvision® orange (S2 // 30 %)

mirror white / colorvision® green (S2 // 20 %)

mirror silver / colorvision® green (S3 // 15 %) 

uvex variomatic® (V)

mirror blue variomatic® / clear (S1–S3 // 58 – 14 %) 

mirror green variomatic® / clear (S1–S3 // 58 – 14 %) 

mirror rainbow variomatic® / clear (S1–S3 // 58 – 14 %)

mirror silver variomatic® / clear (S1–S3 // 60 – 13 %)

 uvex variomatic® / 

uvex polavision® (VPX) variomatic® smoke / polavision® smoke (S2–S4 // 28 – 5 %)

Take Off polavision® (TOP)

basic lens polavision® brown / clear (S1/S3 // 44 %) Take Off lens mirror red (S3 // 9 %)

Take Off lens mirror silver (S3 // 9 %)

Take Off (TO)

basic lens lasergold lite / clear (S1 // 51 %) Take Off lens mirror blue (S3 // 10 %)

Take Off lens mirror gold (S3 // 9 %)

Take Off lens mirror green (S3 // 9 %)

Take Off lens mirror red (S3 // 14 %) 

Take Off lens mirror silver (S3 // 14 %)

uvex polavision® (P)

polavision® brown / clear (S1 // 49 %)

lasergold lite (LGL)

lasergold lite / clear (S1 // 54 %) lasergold lite / blue (S2 // 32 %)

lasergold (LG)

lasergold (S2 // 24 %)

lasergold / clear (S2 // 35 %)

lasergold lite / rose (S2 // 31%)

full mirror (FM)

 mirror blue / clear (S2 // 28 %)

mirror blue / green (S2 // 20 %)

mirror gold / lasergold lite (S2 // 41 %)

mirror goldpink / rose (S2 // 26 %)

mirror green / lasergold lite (S2 // 40 %)

mirror orange / blue (S2 // 23 %)

mirror orange / orange (S2 // 31 %) 

mirror rainbow / clear (S2 // 25 %)

mirror silver / blue (S2 // sph. 28 % / cyl. 38 %)

mirror silver / clear (S2 // 24 %)

mirror black / clear (S3 // 14 %) 

mirror rainbow / rose (S3 // 10 %)

visor

litemirror silver / lasergold lite (S2 // 25  %) – uvex hlmt 600 visor / WE

litemirror silver / lasergold lite (S2 // 26  %) –  uvex rocket jr. visor 

uvex wanted visor

litemirror silver / lasergold lite (S2 // 41  %) – uvex instinct visor

mirror blue / lasergold lite (S2 // 28 %)

mirror red / lasergold lite (S2 // 29 %)

mirror silver / lasergold lite (S2 // 28 %)

uvex variomatic® visor (V)

variomatic®/ litemirror blue (S1–S2 // 71 – 22 %)

variomatic®/ litemirror silver (S1–S2 // 68 – 20 %)
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Rodzaje szyb S0 / S1 // low light

80 – 100 % / 43 – 80 %

S2 // medium bright

18 – 43 %

S3 // bright

8 – 18 %

S4 // very bright

3 – 8 %

Protection level 

Transmission

uvex colorvision® (CV)

mirror blue / colorvision® yellow (S1 // 53 %)

mirror orange / colorvision® yellow (S1 // sph. 53 % / cyl. 58 %)

mirror rose / colorvision® yellow (S1 // 51 %)

mirror blue / colorvision® green (S2 // sph. 19 % / cyl. 27 %)

mirror blue / colorvision® orange (S2 // 33 %)

mirror gold / colorvision® green (S2 // sph. 21 % / cyl. 19 %)

mirror green / colorvision® green (S2 // 22 %)

mirror green / colorvision® orange (S2 // 35 %)

mirror orange / colorvision® green (S2 // sph. 27 % / cyl. 24 %)

mirror orange / colorvision® orange (S2 // 25 %)

mirror rose / colorvision® green (S2 // sph. 21 % / cyl. 24 %)

mirror rose / colorvision® orange (S2 // 30 %)

mirror white / colorvision® green (S2 // 20 %)

mirror silver / colorvision® green (S3 // 15 %) 

uvex variomatic® (V)

mirror blue variomatic® / clear (S1–S3 // 58 – 14 %) 

mirror green variomatic® / clear (S1–S3 // 58 – 14 %) 

mirror rainbow variomatic® / clear (S1–S3 // 58 – 14 %)

mirror silver variomatic® / clear (S1–S3 // 60 – 13 %)

 uvex variomatic® / 

uvex polavision® (VPX) variomatic® smoke / polavision® smoke (S2–S4 // 28 – 5 %)

Take Off polavision® (TOP)

basic lens polavision® brown / clear (S1/S3 // 44 %) Take Off lens mirror red (S3 // 9 %)

Take Off lens mirror silver (S3 // 9 %)

Take Off (TO)

basic lens lasergold lite / clear (S1 // 51 %) Take Off lens mirror blue (S3 // 10 %)

Take Off lens mirror gold (S3 // 9 %)

Take Off lens mirror green (S3 // 9 %)

Take Off lens mirror red (S3 // 14 %) 

Take Off lens mirror silver (S3 // 14 %)

uvex polavision® (P)

polavision® brown / clear (S1 // 49 %)

lasergold lite (LGL)

lasergold lite / clear (S1 // 54 %) lasergold lite / blue (S2 // 32 %)

lasergold (LG)

lasergold (S2 // 24 %)

lasergold / clear (S2 // 35 %)

lasergold lite / rose (S2 // 31%)

full mirror (FM)

 mirror blue / clear (S2 // 28 %)

mirror blue / green (S2 // 20 %)

mirror gold / lasergold lite (S2 // 41 %)

mirror goldpink / rose (S2 // 26 %)

mirror green / lasergold lite (S2 // 40 %)

mirror orange / blue (S2 // 23 %)

mirror orange / orange (S2 // 31 %) 

mirror rainbow / clear (S2 // 25 %)

mirror silver / blue (S2 // sph. 28 % / cyl. 38 %)

mirror silver / clear (S2 // 24 %)

mirror black / clear (S3 // 14 %) 

mirror rainbow / rose (S3 // 10 %)

visor

litemirror silver / lasergold lite (S2 // 25  %) – uvex hlmt 600 visor / WE

litemirror silver / lasergold lite (S2 // 26  %) –  uvex rocket jr. visor 

uvex wanted visor

litemirror silver / lasergold lite (S2 // 41  %) – uvex instinct visor

mirror blue / lasergold lite (S2 // 28 %)

mirror red / lasergold lite (S2 // 29 %)

mirror silver / lasergold lite (S2 // 28 %)

uvex variomatic® visor (V)

variomatic®/ litemirror blue (S1–S2 // 71 – 22 %)

variomatic®/ litemirror silver (S1–S2 // 68 – 20 %)
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43-374 Buczkowice 
ul. Bielska 1124 

tel. +48 33 497 50 40, 42
fax +48 33 497 50 41

e-mail: uvex@uvex.com.pl
www.uvex.com.pl

CENY PODANE W KATALOGU SĄ REKOMENDOWANYMI CENAMI DETALICZNYMI.

www.uvex.com.pl
www.facebook.pl/uvex.polska

UVEX – oficjalny dostawca sprzętu do Międzynarodowych Reprezentacji.

p r z e d s t a w i c i e l e  h a n d l o w i :

Piotr Siwek

tel. +48 601 973 154
p.siwek@larix.com.pl

woj. mazowieckie pd.
woj. łódzkie
woj. lubelskie
woj. świętokrzyskie

Janusz Kos

tel. +48 695 584 010
j.kos@larix.com.pl

Łukasz Hola
UVEX Brand Manager

tel. 665 307 020
l.hola@larix.com.pl

woj. opolskie
woj. dolnośląskie
woj. lubuskie pd.
woj. wielkopolskie pd.
woj. śląskie
(na północ 
od autostrady A4)

Daniel Brzazgoń

tel. +48 601 396 618
d.brzazgon@larix.com.pl

woj. małopolskie
woj. podkarpackie
woj. śląskie
(na południe 
od autostrady A4)

Rafał Chojnacki

tel. +48 695 584 020
r.chojnacki@larix.com.pl

woj. pomorskie
woj. zachodniopomor.
woj. kujawsko-pomor.
woj. lubuskie pn.
woj. wielkopolskie pn.
woj. warmińsko-maz.
woj. podlaskie
woj. mazowieckie pn.


